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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Subsidies Waterrecreatie, Stad-landverbindingen, 

Fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke

leefomgeving en Ruiter- en menpaden

 

Geachte Statenleden, 

 

In onze vergadering van 6 oktober 2020 hebben wij besloten:

· de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland te wijzigen;

· het Openstellingsbesluit subsidie stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020 vast te

stellen;

· het Openstellingsbesluit subsidie oplossen fysieke knelpunten Zuid-Holland 2020 vast te

stellen;

· het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2020 vast te stellen;

· het deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-

Holland 2020 te verhogen.

 

Met deze brief wordt u over de besluiten geïnformeerd.

 

Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland.

Met het wijzigingsbesluit SRG paragraaf 2.11.2 wordt een lid toegevoegd dat het mogelijk maakt

om voor onderwerpen die vallen onder recreatie en sport en waterrecreatie subsidie te verlenen

via openstellingsbesluiten. In een openstellingsbesluit kunnen specifieke subsidiabele activiteiten,

doelgroep, aanvraagvereisten, weigeringsgronden, subsidievereisten, subsidiabele kosten, niet-

subsidiabele kosten, subsidiehoogte en subsidieverplichtingen opgenomen worden. 

Voordeel van deze werkwijze is dat per openstelling specifiek benoemd kan worden welke

activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en welke vereisten gelden. Tevens is een

voordeel dat voor aanvragers duidelijk is en blijft welke regels van toepassing zijn op de subsidie.

(bij het herhaald wijzigen van een subsidieregeling moet de aanvrager zelf zoeken naar de versie

die geldig was op het moment van aanvragen).

http://www.zuid-holland.nl
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Openstellingsbesluiten

Met de openstellingsbesluiten voor Stad-Landverbindingen, het oplossen van fysieke knelpunten

en waterrecreatie wordt uitvoering gegeven aan de startnotitie Sport en Recreatie. De startnotitie

Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt 

zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrijetijd meer naar buiten te gaan en te

bewegen. 

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan sport en recreatie van onze bewoners is het

behoeftenonderzoek sport en recreatie uitgevoerd, met een speciaal oog voor groepen 

die ondervertegenwoordigd zijn in deelname hieraan, zodat ook zij hier de vruchten van plukken. 

Bij die groepen is ook de grootste gezondheidswinst te boeken. Sport en recreatie zijn daarnaast

ook van belang voor het welzijn (fysiek, sociaal en mentaal).

 

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar

mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.

 

Openstellingsbesluit subsidie stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020

Op basis van deze openstelling kunnen stad-landverbindingen worden gesubsidieerd binnen de

op de kaart aangegeven gebieden. Het betreft het Wilhelminapark in Rijswijk, Delftcampus-

Schiezone, het Lage Bergse Bos in Berschenhoek en de Groene Ruggengraat tussen

Alblasserdam en Gorinchem. Het deelplafond bedraagt € 245.000,-

 

Openstellingsbesluit subsidie oplossen fysieke knelpunten Zuid-Holland 2020

Met dit openstellingsbesluit kunnen subsidies worden verstrekt die bedoeld zijn voor het oplossen

van fysieke knelpunten bij de ommetjes “om de hoek” en/of op routes voor wandelen, hardlopen

en fietsen, voor het oplossen van fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving, voor

het verhelpen van ontbrekende schakels in routes voor wandelen, hardlopen en fietsen, voor het

verbeteren van deze routes en voor het stimuleren van de ontwikkeling van een

beweegvriendelijke wijk/ leefomgeving.

 

Met het Openstellingsbesluit SRG oplossen fysieke knelpunten Zuid-Holland 2020 wordt het

deelplafond van € 100.000 vastgesteld voor subsidie in 2020. De € 100.000,- wordt opgesplitst in

€ 50.000,- voor het opstarten en uitvoeren van een gebiedsproces om een knelpunt weg te

nemen en € 50.000,- voor investeringen om knelpunten weg te nemen.

 

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2020

Met dit openstellingsbesluit kunnen subsidies worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op

waterrecreatie en die bijdragen aan één of meer van speerpunten ‘Gastvrij en Beleefbaar Water’,

‘Smart Waternetwerk’ en ‘Groene Waterrecreatie’. 

De activiteiten moeten worden uitgevoerd in of nabij de regio’s  Hof van Delfland, Hollandse

Plassen of Midden Holland.

Voor 2020 is een subsidieplafond beschikbaar van € 100.000,-.

 

Deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden

Met dit besluit wordt het deelplafond voor de subsidies voor herstel- en inrichtingsmaatregelen

voor ruiter- en menpaden verhoogd van  € 235.000 naar € 905.000. Met het ruiter- en
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menpadenplan wordt uitvoering gegeven aan meer ruiters in het groen, waarmee de

mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd. Het ruiter- en

menpadenplan richt zich op de aanleg van nieuwe ruiter- en menpaden die de aansluiting van de

bestaande netwerken verbetert. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Besluit tot verhoging van het deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden

Zuid-Holland 2020

- Besluit tot wijziging van Artikel 2.11.2 en 2.11.6 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

- Openstellingsbesluit subsidie stad-landverbindingen 2020

- Openstellingsbesluit subsidies oplossen fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving

- Openstellingsbesluit subsidies waterrecreatie Zuid-Holland 2020


